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Az  EU-nak  növelnie  kell  a  kutatásra,  fiatalokra  és  kisvállalkozásokra  fordított
összegeket - olvasható az EP tárgyalási mandátumát összefoglaló tervezetben,
amiről kedden vitáznak és szerdán szavaznak a képviselők.  

A Brexit  utáni  kétoldalú kapcsolatokat vázoló állásfoglalásról  vitázik kedden és
szavaz szerdán az EP a márciusi  22-23-as uniós csúcs előtt. 

Az uniós társasági adórendszer alapos átszabását javasolja az EP, hogy a cégek ne
költözhessenek alacsony adót kivető országokba. 

Ján  Kuciak  oknyomozó  újságíró  és  mennyasszonya  Martina  Kušnírová
meggyilkolása  nyomán az  újságírók  biztonságról  vitázik  szerdán a  Parlament. 

A portugál kormányfő a harmadik uniós vezető, akivel az EP szerda reggel az EU
jövőjéről vitázik.  

Cecilia Malmström uniós biztossal  vitatja meg az EP az amerikai  védővámokat
szerdán.  
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További információk
• Napirendtervezet
• EP Live
• Sajtótájékoztatók és más események
• Europarl TV
• Az EP audiovizuális osztályának honlapja
• EP Newshub
• EPRS Plenary podcasts on key issues
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•

2020 utáni költségvetés - vita és szavazás
 
Az EU-nak  növelnie  kell  a  kutatásra,  fiatalokra  és  kisvállalkozásokra  fordított
összegeket -  olvasható az EP tárgyalási mandátumát összefoglaló tervezetben,
amiről kedden vitáznak és szerdán szavaznak a képviselők. 
 
A következő többéves pénzügyi keret (MFF) továbbra is szolgálja a mezőgazdaságot és a
regionális  politikát,  de a védelem, biztonság vagy a migráció területén jelentkező új
kihívások kezelését is lehető kell tennie és orvosolnia kell tudni a Brexit-tel járó bevétel
kiesést is, áll a tervezetben.
 
Az  új  költségvetéshez  az  EP  jóváhagyására  is  szükség  van.  „Nem  képzelhető  el
megállapodás anélkül, hogy előrelépés születne a saját források területén” - vagyis a
bevételekben, figyelmeztetnek a képviselők.
 
Bevételek
 
Egy másik állásfoglalásban az EP a fokozatosan bevezetendő új források - a pénzügyi
tranzakciós adó, környezetvédelmi adók, a digitális szektorból származó bevételek - és
párhuzamosan a  nemzetállami  hozzájárulás  csökkentése mellett  érvel.  Részletek  a
sajtóközleményben.
 
Háttér  
 

Az  uniós  költségvetés  több  mint  94%-a  a  polgárokat,  régiókat,  városokat,
gazdálkodókat szolgálja, az EU adminisztratív költségei a büdzsé 6%-át teszik
ki, aminek a fele megy fizetésekre (forrás: Európai Bizottság)
 

Következő lépések
 
A  két  állásfoglalás  az  EP  hivatalos  véleménye  a  májusban  érkező  bizottsági
törvényjavaslathoz. A Parlament szeretné azonnal elkezdeni a tárgyalásokat, hogy még a
2019-es választások előtt létre jöhessen a megállapodás.
 
Vita: március 13. kedd
 
Szavazás: március 14. szerda
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalások
 
Sajtótájékoztató: március 14. szerda 14:00 (tbc)
 
#EUBudget #MFF
 

 
További információk
• Állásfoglalási javaslat a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről
• Állásfoglalási javaslat az EU saját forrásairól
• Sajtóközlemény a bizottsági szavazásról (2018. február - angolul)
• Jan Olbrycht (EPP, Lengyelország) társ-jelentéstevő MFF
• Isabelle Thomas (S&D, Franciaország), társ-jelentéstevő MFF
• Janusz Lewandowski (EPP, Lengyelország), társ-jelentéstevő saját források
• Gérard Deprez (ALDE, Belgium), társ-jelentéstevő saját források
• Az eljárás lépései (MFF)
• Az eljárás lépései (saját források)
• EP Háttéranyag az MFF-ről
• Fotó, videók, hanganyagok
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Brexit: az EP véleménye a jövőbeni kapcsolatokról 
 
A Brexit utáni kétoldalú kapcsolatokat vázoló állásfoglalásról vitázik kedden és
szavaz szerdán az EP a márciusi 22-23-as uniós csúcs előtt.
 
A tervezetet szerint a jövőbeli kapcsolatok szempontjából egy társulási megállapodás
lenne  a  megfelelő  forma.  A  javaslat  hangsúlyozza  továbbá,  hogy  az  EU-nak  nem
véletlenül vannak közös szabályai, törvényei - még a legszorosabb kapcsolatban álló
harmadik ország se élvezhet olyan jogokat, mint egy tagállam. A tagállamok a március
csúcson  fogadják  el  a  jövőbeni  kapcsolatokról  szóló  tárgyalásokra  vonatkozó
iránymutatásokat.
 
Vita: március 13. kedd
 
Szavazás: március 14. szerda
 
Eljárás: Vita a Bizottsággal és a Tanáccsal - állásfoglalással
 
#Brexit #euco
 
 
 

 
További információk
• Állásfoglalás tervezet
• Sajtóközlemény a tárgyalásokon elért eredményekről (2017. március)
• Brexit-tel kapcsolatos híreink
• Infografikánk a témában
• Fotó, videók, hanganyagok
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http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180307RES99232/20180307RES99232.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20171212IPR90142/joint-progress-report-allows-move-to-phase-two-of-brexit-talks-says-parliament
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20160701TST34439
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170509PHT73904/20170509PHT73904-cl.jpg
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk


Vállalati  adózás:  a  techcégek  bevonása  és  az
adóelkerülés  letörése
 
Az uniós társasági adórendszer alapos átszabását javasolja az EP, hogy a cégek ne
költözhessenek alacsony adót kivető országokba.
 
A reform két jogszabályt érint és egy világos, tisztességes és egységes adórendszer
létrehozását  célozza.  A  legfontosabb  javaslatok  között  szerepel,  hogy  a  cégek  ott
fizessenek adót, ahol a profitot termelik, de vannak benne adóharmonizációs lépések és
fejlettebb adóhátralék számítási módszerek is.
 
 
 
Vita: március 14. szerda
 
Szavazás: március 15. csütörtök
 
Eljárás: konzultáció
 

 
További információk
• Sajtóközlemény a bizottsági szavazásról (2018. február 21.)
• Paul Tang (S&D, Hollandia) jelentéstevő
• Rapporteur Alain Lamassoure (EPP, Franciaország) jelentéstevő
• Az eljárás lépései
• Még több cikk a témában
• Pénzügyi kisszótár
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180219IPR98113/new-eu-corporate-tax-plan-embracing-digital-presence-approved-in-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/125020/PAUL_TANG_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/1204/ALAIN_LAMASSOURE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0337%28CNS%29
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20160502STO25468/overview-the-european-parliament-s-work-on-taxation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20150529STO61068/tax-avoidance-vs-tax-evasion-fiscal-vocabulary-made-easy


Az  újságírók  biztonsága  és  az  uniós  pénzek
szlovákiai  felhasználása  
 
Ján  Kuciak  oknyomozó  újságíró  és  mennyasszonya  Martina  Kušnírová
meggyilkolása  nyomán az  újságírók  biztonságról  vitázik  szerdán a  Parlament.
 
A  vita  kitér  az  uniós  pénzekkel  kapcsolatos  állítólagos  visszaélésekre  valamint  a
szervezett  bűnözés  és  szlovák  politikusok  kapcsolatára,  amit  Jan  Kuciak  tárt  fel  a
cikkeiben.  Az  EP március  7-én  delegációt  küldött  Szlovákiába.  A  februári  brüsszeli
plenáris ülés kezdetekor Tajani elnök egy perc csendet rendelt el a megölt oknyomozó
újságíró emlékére és gyors és hatékony vizsgálatot követelt.
 
Vita: március 14. szerda
 
Szavazás: az április plenárison #AllForJan #JanKuciak
 

 
További információk
• 1 perc csend Ján Kuciak emlékére február 28-án
• Tajani elnök beszéde az EP-ben
• Fotó, videók, hanganyagok
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180226IPR98610/opening-minute-of-silence-in-memory-of-murdered-journalist-jan-kuciak
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/introductory-remarks-by-antonio-tajani-ep-president_I151288-V_rv
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


António  Costa  portugál  miniszterelnök  az  EU
jövőjéről  
 
A portugál kormányfő a harmadik uniós vezető, akivel az EP szerda reggel az EU
jövőjéről vitázik. 
 
António Costa korábban szocialista EP képviselő és alelnök volt, mielőtt lemondott, hogy
belügyminiszter  legyen.  8  évig  volt  Lisszabon  polgármestere,  2015  novembere  óta
miniszterelnök. Antonio Tajani és António Costa  közös sajtótájékoztatót tart  a vita után
12.30-kor.
 
Az április plenárison Emmanuel Macron francia elnök fog felszólalni.
 
 
 
Vita: március 14. szerda
 
Sajtótájékoztató: március 14. szerda 12.30
 
#FutureofEurope @antoniocostapm
 

 
További információk
• António Costa életrajza
• Cikkeink Európa jövőjéről
• Fotó, videók, hanganyagok
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http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/28303/ANTONIO_COSTA_home.html
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/primeiro-ministro
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20170616TST77649
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Amerikai vámok az acélra, alumíniumra és az EU
válasza
 
Cecilia Malmström uniós biztossal  vitatja meg az EP az amerikai  védővámokat
szerdán.  
 
Donald Trump elnök az acél és alumínium importra kivetett vámjai, az ellenlépések, ezek
hatása a munkahelyekre, árakra és befektetésekre valamint a korrekciós lépések lesznek
a  vita  fő  témái.  Az  EP  szakbizottsága  határozottan  elítélte  az  amerikai  lépést  és
támogatásáról biztosította a Bizottságot a nemzetközi kereskedelmi joggal összhangban
álló ellenintézkedések kapcsán.  
 
Egy másik szerdai vitában a spanyol olíva bogyóra kivetett amerikai vámok és esetleges
ellenintézkedésekről faggatja az EP a bizottságot.
 
Vita: március 14. szerda
 
Szavazás: március 15. csütörtök (spanyol olivabogyók)
 

 
További információk
• A nemzetközi kereskedelmi bizottság közleménye az amerikai intézkedésekről
• Kérdés a Bizottsághoz a spanyol olíva bogyók kapcsán
• Fotók, videók, hanganyagok
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http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1484_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180302IPR98934/trade-meps-condemn-us-restrictions-on-steel-and-aluminium-imports
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BOQ%2BO-2018-000006%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&language=HU
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Legszegényebb  uniós  régiók:  ambiciózus
támogatás  és  egyedi  stratégia  kel l
 
A régiók közötti  együttműködést segítő projektek és finanszírozásuk maradjon
prioritás, az uniós büdzsé megszorításainak ellenére is - kérik a képviselők. Hétfőn
vitáznak a témában.
 
A regionális fejlesztésért felelős szakbizottság tagjai szerint a nemzeti állami beruházások
visszaesése az alacsony jövedelmű, elmaradottabb régiókat sújtja, amelyek a gazdasági
és  pénzügyi  válság  következményei  miatt  már  így  is  nehéz  helyzetben  vannak.  A
képviselők szerint kulcsfontosságú az ilyen régiók megfelelő pénzügyi támogatása, de
emellett szükség van egyedi, az adott régióra szabott stratégiára is, hogy valóban fel
tudják  számolni  a  problémákat  és  jobb  lehetőségeket  kínáljanak  az  ott  élőknek.
Magyarországi régiók is érintettek. Az állásfoglalás tervezetéről kedden szavaz a plenáris.
 
Háttér
 
 
 Az Európai Bizottság 2017. októberében tette közzé a gazdasági növekedés, illetve a
jólét tekintetében lemaradó régiókról szóló jelentését, amelyben a 47 legszegényebb uniós
régióra fókuszál, összesen 8 tagállamban. 
 
 Ezek a alacsony növekedésű régiók, amelyek GDP-je megközelíti az EU-s átlagot, de a
növekedési ráta nagyon alacsony (Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban
és Portugáliában), valamint az alacsony jövedelmű régiók, amelyeknek GDP-je alacsony,
de ígéretes növekedési tendenciát mutatnak (Magyarországon, Romániában, Bulgáriában
és Lengyelországban). A legszegényebb régiókban mintegy 83 millió lakos, vagyis az EU
lakosságának egy hatoda él (32 millió alacsony jövedelmű régióban és 51 millió alacsony
növekedésű régióban).
 
Vita: március 15. csütörtök 
 
Szavazás: március 15. csütörtök   
 
Eljárás: nem jogalkotási állásfoglalás
 
#CohesionPolicy
 

 
További információk
• Állásfoglalási javaslat a lemaradó régiókról
• Az eljárás lépései
• Michela GIUFFRIDA (S&D, Olaszország) jelentéstevő
• EP Háttéranyag a társadalmi haladás méréséről az EU-ban
• Fotó, videók, hanganyagok
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http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/lagging_regions%20report_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0046%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2208(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124864/MICHELA_GIUFFRIDA_assistants.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608825/EPRS_BRI%282017%29608825_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

